Gebedskalender
01

Afghanistan

Er wonen nog maar weinig christenen in Afghanistan. Het merendeel van de bevolking kent Jezus
niet. Dit jaar start TWR met een
programma voor de Hazaren. Bid
om een zegen voor dit programma
en vraag om bescherming voor de
presentator.

02

Algerije

Na tropenjaren voor het TWRteam bidden we voor rust en focus
zodat de Kabyle (“Berbers”) die
in contact zijn met TWR opnieuw
gezegend worden door de programma’s en de huisbezoeken.

03

Arabische wereld

Bid voor de Arabieren die voor het
eerst horen over Jezus Christus
en contact zoeken met nazorg.
Vraag de Heilige Geest om Zijn
aanwezigheid in de chats, telefoongesprekken en al het andere
contact dat het team heeft.

04

Bangladesh

In Bangladesh horen mensen in
een luistergroep het Evangelie.
Het is laagdrempelig en daardoor
makkelijk om ongelovige buren en
kennissen uit te nodigen mee te
luisteren. Bid dat vandaag nieuwe
mensen over Jezus zullen horen.

05

België

Er is toegang tot de Bijbel, maar
vele jongeren hebben nog nooit
het ware verhaal van Jezus
gehoord. Via diverse podcasts en
een livestream kunnen Belgen
over de goede boodschap horen.
Bid dat velen bereikt worden.
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06

China

De overheid doet er alles aan om
te voorkomen dat mensen over
Jezus horen. Bid dat het team
creatieve manieren vindt om zo
‘bedachtzaam als de slangen’ het
Woord van God aan onbereikten
te brengen.

11
07

Ethiopië

Het christendom is de grootste
godsdienst in Ethiopië. Toch zijn
velen onbereikt; door druk vanuit
hun moslimgemeenschap of de
invloedrijke orthodoxe kerk. Het
overheidsbeleid zorgt dat TWR
alleen kan uitzenden via de kortegolfradio. Bid dat velen zo het
Woord van God horen en Christus
aannemen.

08

India

Dit streng hindoeïstische land
telt slechts 2% christenen. Bid dat
de bestaande programma’s vele
harten zullen raken en dat dit jaar
nieuwe programma’s kunnen
starten om zo nog meer mensen
te bereiken.

09

Indonesië

In dit overwegend islamitische
land geldt: hoe strenger de
moslims, hoe kleiner de kans het
Evangelie te verspreiden. Toch
zendt TWR diverse programma’s
uit in het hele land; via FM-radio,
internet en mediaspelers. Bid dat
zoveel mogelijk mensen dit jaar de
boodschap van Hoop zullen
horen.

Iran

Prijs de Heer voor wat Hij doet
in Iran. Een kerk die groeit heeft
toegeruste volwassen christenen
nodig om de koers te bewaren
en stand te houden. Bid dat de
TWR-bediening Iraanse gelovigen
toerust en kracht geeft.

Israël

Dank God voor de nieuwe website,
gericht op orthodoxe Joden in
Israël die zoeken naar kennis over
de Messias en het Nieuwe Testament in relatie tot wat zij weten uit
hun Bijbel, ons Oude Testament.
Bid dat zoekers zullen vinden.

12

Jemen

Vraag God om een einde aan het
oorlogsleed van de Jemenieten.
Het team stelt ons gebed voor
bescherming en moed erg op
prijs, ook voor islamitische
Jemenieten die op zoek zijn naar
de ware God en contact zoeken.

13

Kenia

Vooral in het noorden en oosten
van dit overwegend christelijke
land zijn vele Kenianen nog onbereikt. Het FM-netwerk van TWR
Kenia biedt uitkomst. Bid dat
mensen die het Woord van God
nog niet gehoord hebben toch
bereikt worden.

14

Malediven

In dit streng Islamitische land is
het verboden het Evangelie te
verkondigen. De autoriteiten
blokkeren websites en verstoren
radiogolven. Toch gaat TWR proberen uit te zenden naar deze
eilandengroep. Bid dat harten
geraakt worden en verstoringen
verdwijnen.

15

Mali

Mali kent minder dan 3% christenen. TWR zendt uit in een aantal
steden. Refererend aan wat zij al
weten uit de koran krijgen moslims
in hun eigen taal uitleg over de
profeten én de grootste profeet,
Jezus Christus. Bid dat de programma’s tot zegen zullen zijn.

16

Mauritanië

Evangelisatie is verboden. TWR
heeft geen zenders die dit islamitische land goed kunnen bereiken
en probeert daarom de Mauritaniërs te bereiken met programma’s op audiospelers. Bid dat
velen hiermee kunnen luisteren
naar het Evangelie in de eigen taal.

20

Nederland

Ook in Nederland groeit een
generatie op die niet vertrouwd is
met de Bijbel. TWR zendt het
Evangelie uit via podcasts, app,
online en FM-radio. Bid dat
vandaag een luisteraar geraakt
mag worden en naar God gaat
zoeken.

18

Nepal

Door het Himalayagebergte zijn
sommige dorpen bijna letterlijk
onbereikbaar. Het team is echter
creatief en zet verschillende
middelen in: radio, internet en
SD-kaartjes. Bid dat alle initiatieven gezegend worden.

19

Noord-Korea

Als er één land is waar het moeilijk is om de mensen te bereiken,
dan is het wel Noord-Korea. Bid
dat de TWR-programma’s beluisterd worden en dat het Evangelie
krachtig werkt in dit land.

26

Somalië

Bid voor de paar duizend christenen in Somalië. Zij worden hevig
vervolgd. Bid ook dat de TWRprogramma’s de kennis over het
christelijk geloof vergroten en
dat vele Somaliërs hun hart openstellen voor het Evangelie.

21

27

Pakistan

De meeste Pakistanen zijn
moslim en willen niets weten van
de Bijbel en van Jezus. De TWRprogramma’s zijn afgestemd op
een islamitisch publiek. Bid dat
ze bij de juiste mensen terechtkomen en beluisterd worden.
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Oezbekistan

In de steden is internet breed
beschikbaar en - nog - weinig
gehinderd. Dank God voor de
kansen die er liggen en breng de
‘digitale’ medewerker in gebed bij
de Heer. Deze twintiger creëert,
monitort en geeft nazorg.

Roma

De Roma zijn een volk met een
slecht imago. Velen zitten vast in
oude rituelen. Bid dat deze mensen hun eigenwaarde hervinden
door de hoopvolle boodschap die
klinkt in de TWR-programma’s.

23

Rusland

In dit immens grote land wonen
veel mensen die nog nooit van
Jezus hebben gehoord. Bid dat
vandaag vele luisteraars voor
het eerst de boodschap van Hoop
zullen horen.
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28

Sudan

De nieuwe bediening in Sudan
rust op de schouders van een
voorganger die met zijn vrouw
gelovigen en geïnteresseerden
wijst op de uitzendingen. Dank
God dat Hij mensen roept tot dit
riskante werk en breng dit echtpaar voor Gods troon.

29

Syrië

Een hele generatie is door de
oorlog opgegroeid met grote
hiaten in hun onderwijs. Moedeloosheid slaat toe onder jongeren.
Vraag God om vertrouwen en
vreugde bij het team, de luisteraars en online reageerders.

Saudi-Arabië

Dank God voor groeiende openheid voor het Evangelie. Het
aantal reacties neemt toe, maar
het land is nog steeds uitermate
gesloten. Bid om Gods liefdevolle
aanwezigheid en leiding voor de
geheime gelovigen.

25

Sri Lanka

Bid voor het team dat op creatieve wijze probeert zoveel mogelijk
mensen te bereiken. Bid dat hun
inspanningen gezegend mogen
worden en dat Sri Lankanen,
wereldwijd, tot geloof komen.

30

Tadzjikistan

Het Tadzjiekse volk woont in
Tadzjikistan én Afghanistan. Dank
God voor de volgelingen van
Jezus onder hen; eenlingen die
wonderlijk zijn toegevoegd aan
Gods volk en bid voor de groei
van Zijn Koninkrijk.

Senegal

Senegal is overwegend islamitisch
en kent relatief veel godsdienstvrijheid. Zendingsarbeid onder de
moslimgemeenschappen heeft
echter nog weinig resultaat
gehad. Bid voor een geestelijke
doorbraak en voor de programma’s die TWR kan uitzenden via
christelijke FM-stations.

31

Turkije

Bid dat de opbouw van een
nieuwe FM-zender in ZuidoostTurkije slaagt, zodat de uitzendingen in het Turks, Koerdisch en
Arabisch voortaan ongehinderd
klinken in dat deel van Turkije en
over de grens in Noordoost-Syrië.
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